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2022 జూన్ 26వ తేదీ న ుంచి 28 తేదీ వరక  జర్మనీ మరియ  

య ఎఇ లన  సుందర్శిుంచన న్నప్రధాన ముంత్రి 
జూన్ 22, 2022 

 

జర్మనీ అధ్యక్షత న 2022వ సుంవత్సరుం జూన్ 26వ తేదీ మరియ  27వ తేదీ 

లలో జర గన న్న జి7 శిఖర సమ్మేళనుం లో పాల పుంచ కోవాలుంటూ జర్మనీ 

చాన్స్ లర్ శ్రీ ఓలాఫ్ స్కోల్జ్ ఆహ్వానిుంచిన మీదట ప్రధాన ముంత్రి 

శ్రీ నరేుంద్ర మోదీ జర్మనీ లోని శ్లాస్ ఎల్మౌ న  సుందర్శిుంచన న్నార . 
ఈ శిఖర సమ్మేళనుం లో భాగుం గా ప్రధాన ముంత్రి 

పర్యావరణుం, శక్తి, జలవాయ , ఆహార భద్రత, ఆరోగ్యుం, స్త్రీ ప ర ష 

సమానత్వుం మరియ  ప్రజాస్వామ్యుం వుంటి అుంశాల పై తన ఆలోచనల న  

వెల్లడి చేయవచ్చన్న అుంచనా ఉుంది. ఈ మ ఖ్యమైన అుంశాల పై 

అుంతర్జాతీయ సహకారాన్ని పటిష్టుం చేయడుం కోసుం జర గ త న్న ప్రయాస లో 

భాగుం గా అర్జెుంటీనా, ఇుండోనేశియా, సెనెగల్ మరియ  దక్షిణ ఆఫ్రికా ల 

వుంటి ఇతర ప్రజాస్వామిక దేశాల న  కూడా ఆహ్వానిుంచడుం జరిగిుంది. ఈ శిఖర 

సమ్మేళనుం సుందర్భుం లో ప్రధాన ముంత్రి శ్రీ నరేుంద్ర మోదీ దీనిలో 

పాల పుంచ కొనే దేశాల లో కొన్ని దేశాల నేతల తో ద్వైపాక్షిక 

సమావేశాలలో పాల్గొుంటార . 

భారతదేశాని కి మరియ  జర్మనీ కి మధ్య గల బలమైనట వుంటి మరియ  

సన్నిహితమైనట వుంటి భాగస్వామ్య సుంప్రదాయాని కి అన గ ణుం గా, అలాగే 

ఉన్నత స్థాయి రాజకీయ సుంబుంధాల న  దృష్టి లో పెట్ట కొని జి7 శిఖర 

సమ్మేళనాని కి ఆహ్వానుం లభిుంచిుంది. ప్రధాన ముంత్రి కిుందటి సారి జర్మనీ 

ని 2022వ సుంవత్సరుం లో మే 2వ తేదీ నాడ  సుందర్శిుంచార . ఆ రోజ  న 

భారతదేశుం- జర్మనీ అుంతర్ ప్రభ త్వ సుంప్రదిుంప ల  (ఐజిసి) యొక్క ఆరో 

విడత కార్యక్రముం జరిగిుంది. 

జి7 శిఖర సమ్మేళనుం లో పాల పుంచ కొన్న తర వాత ప్రధాన ముంత్రి శ్రీ 

నరేుంద్ర మోదీ 2022 వ సుంవత్సరుం జూన్ 28 తేదీ నాడ  య నైటెడ్ అరబ్ 

ఎమిరేట్స్ (య ఎఇ) కి వెళ్తార . అక్కడ య ఎఇ పూర్వ అధ్యక్ష డ  మరియ  

అబూ ధాబీ పాలక డ  శ్రీ శేఖ్ ఖలీఫా బిన్ జాయద్ అల్ నాహ్ 

యాన్ కన్న మూత పట్ల ప్రధాన ముంత్రి తన వ్యక్తిగత సుంతాపాన్ని 

తెలియజేస్తార . ప్రధాన ముంత్రి దీనితో పాట  శ్రీ శేఖ్ మొహమ్మద్ 

బిన్ జాయద్ అల్ నాహ్ యాన్ క  య ఎఇ నూతన అధ్యక్ష ని గా, అబూ ధాబీ 

పాలక ని గా ఎన్నికైన సుందర్భుం లో అభినుందనల  తెలియజేయన న్నార . 



ప్రధాన ముంత్రి శ్రీ నరేుంద్ర మోదీ అదే రోజ  రాత్రి అుంటే జూన్ 28వ 

తేదీ నాటి రాత్రి య ఎఇ న ుంచి బయల దేర తార . 

 

 

న్యూ ఢిల్లీ 

జూన్ 22, 2022 

 

 

 
DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 

MEA’s website and may be referred to as the official press release. 

 
 


